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O eterno conflito entre ciência e 
religião: um mito?

A história da ciência e da religião é 
pontuada por relações de aproxi-
maçāo e conflitos. E há mitos 

ainda ensinados nas escolas. Os pesqui-
sadores da Universidade do Wisconsin, 
EUA, Ronald L. Numbers (foto), e da Uni-
versidade de Oxford, Inglaterra, Andrew 
Pinsent, estiveram na UFJF participando 
do III Ciclo de Conferências Internacio-
nais em Ciência e Espiritualidade. Na 
oportunidade, discutiram nesta entrevis-
ta para a “A3” – conduzida pela jornalista 
da Secretaria de Comunicaçāo, Valéria 
Borges; pelo coordenador de Pós-Gradu-
ação, Alexander Moreira; e pela coorde-
nadora de Pesquisa, Maria Cristina An-
dreolli –, a história desta relaçāo e mitos 
sobre ciência e religião.

- A3: Quais são os mitos acerca da rela-
ção entre ciência e religião?                        

Ronald Numbers: Há muitos, mas, prova-
velmente, os dois maiores são os que 
consideram que ciência e religião sempre 
estiveram em conflito e o de que a reli-
gião deu origem à ciência, mais especifi-
camente que o cristianismo deu origem à 
ciência. A noção de que a ciência e a reli-
gião estão sempre em conflito foi popula-
rizada particularmente pelos autores 
americanos Andrew Dickson White e 
John William Draper no final do século 
XIX. Declara-se que a Igreja Cristã aca-
bou com a ciência antiga que prosperava 
na Antiguidade Grega, quando, na reali-
dade, não havia muita ciência para a Igre-

ja Cristã destruir, pois os Romanos não 
estavam tão interessados assim em ciên-
cia e desse modo, embora a tecnologia 
prosperasse na era primitiva cristã, a ci-
ência não o fez e a que foi  protegida até 
o final da Antiguidade e início da Idade 
Média foi preservada particularmente pe-
los cristãos. Ao longo dos últimos 150 
anos, ouvimos também que na Idade Mé-
dia a Igreja Católica proibiu as disseca-
ções, que acreditavam que a Terra fosse 
plana e que em geral se opunham às 
ideias científicas, tudo isso historicamen-
te equivocado. Na verdade, a história é 
muito mais complexa, pois ocorreram 
conflitos, mas também houve muito 
apoio das instituições religiosas à ciência. 
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- E por que esses mitos não são mais 
debatidos pela comunidade acadêmica 
e pelo senso comum?

- Os historiadores de ciência e religião 
discutem esses mitos há décadas e des-
cobriram que não há fundamentação 
histórica sólida para esses mitos. No en-
tanto, a tendência dos acadêmicos é de 
conversar e escrever uns para os outros 
e, por isso, as ideias têm ficado bastante 
restritas entre os acadêmicos.

- Qual seria uma concepção mais equili-
brada e realista acerca da história da 
relação entre ciência e religião?

- Um dos mitos que mais tem circulado, e 
que é também o título para o livro que 
organizei, “Galileo goes to jail” *, tem a 
ver com Galileu. Ele tem sido apresenta-
do como alguém que foi perseguido pela 
Igreja por divulgar a noção copernicana 
de que a Terra gira ao redor do Sol e em 
quase todas essas narrativas ele é preso, 
torturado e temia por sua vida. Foi terrí-
vel o que fizeram com ele, mas, na verda-
de, a situação foi muito mais benigna. 
Galileu foi intimado pela Inquisição a 
comparecer em Roma no início de 1633 
por ter violado uma instrução papal. Che-
gando lá, foi hospedado na Embaixada 
da Toscana, não foi colocado em uma 
cela de prisão. Depois de ter sido decla-
rado culpado, foi passar algumas sema-
nas em um belo palácio como convidado 
do bispo de Sena para, então, passar o 
resto de sua vida em prisão domiciliar em 
uma casa de campo nos arredores de 
Florença. Não foi uma situação ideal, mas 
está longe de ser a história que tem sido 
contada através dos séculos. Além disso, 
as evidências mais convincentes em favor 
do heliocentrismo ainda não haviam sido 
descobertas, o seu grande argumento 
empírico tinha a ver com as marés, que, 
em retrospecto, mostrou-se equivocado. 
Assim, odeio usar excessivamente esta 
palavra, mas esta é uma história bastante 
complexa. Há, até certo ponto, a perse-

guição a Galileu; que era uma pessoa 
muito difícil e fez de tudo para antagoni-
zar amigos e inimigos; ele não foi tratado 
tão duramente quanto nos contam, havia 
católicos que o apoiavam e que se opu-
nham a ele. Portanto, a oposição pura e 
simples não se encaixa nessa história. 
Ademais, alguns historiadores enfatiza-
ram o papel positivo da Igreja Católica. 
John Hildebrandt afirmou que nenhuma 
instituição deu maior apoio à astronomia 
durante os 600 anos entre os séculos XII 
e XVIII que a Igreja Católica, e Michael 
Shank afirma que no mesmo período ne-
nhuma outra instituição deu maior apoio 
a todas as ciências. Ele se referia ao apoio 
às universidades, principal local para en-
sino e pesquisa científicos. Portanto, é 
necessário que equilibremos as coisas. 
Sim, a Igreja Católica às vezes se opôs a 
certas concepções científicas mas, em 
geral, apoiou muita ciência. A história não 
é tão simples como aqueles que criaram 
os mitos queriam que acreditássemos.

- O que pode nos dizer a respeito de 
pessoas que foram mortas por causa de 
suas ideias científicas como Giordano 
Bruno?

- Eu não encontrei historiador da ciência 
que pudesse identificar qualquer cientis-
ta que tenha perdido sua vida por causa 
de suas ideias científicas. Giordano Bruno 
era copernicano; ele foi queimado na es-
taca, mas por causa de suas ideias a res-
peito de Jesus. Foi uma heresia teológica 
e não cosmológica que culminou com 
sua morte. 

- Qual o maior obstáculo para um diálo-
go entre ciência e religião?

- Creio que seja o dogmatismo de ambos 
os lados. Ouvimos cada vez mais declara-
ções de ateus famosos como Richard 
Dawkins e Daniel Dennett que afirmam 
que Deus não existe e que a ciência de-
monstra isso e que a evolução é inerente-
mente ateísta. Isso é exatamente o que 

dizem os fundamentalistas. Assim, as 
pessoas que estão nos dois extremos da 
discussão estão de acordo e eles rece-
bem mais. Há um grande número de reli-
giosos afirmando que a Bíblia simples-
mente nos diz o que Deus fez e a ciência 
nos diz como Deus fez. Não precisamos 
aceitar as concepções dos fundamenta-
listas nem as dos ateus. Uma das coisas 
que me assustam nos Estados Unidos é 
que a Corte Suprema interpreta nossa 
Constituição da seguinte maneira: as es-
colas públicas devem ser neutras em ter-
mos de religião. Se os extremos estive-
rem certos e a evolução for ateísta, não 
poderemos ensiná-la em nossas escolas 
públicas porque o ateísmo certamente 
não é neutro.

- Como poderíamos imaginar uma rela-
ção ideal entre a ciência e a religião?

- Primeiramente, teríamos que ter um 
mundo ideal, e não temos. Temos um 
mundo povoado por pessoas com opini-
ões extremamente divididas a respeito 
de muitos dos problemas mais importan-
tes. Stephen Jay Gold publicou um livro  
no qual argumentava em favor de uma 
solução pacífica com o que ele chamou 
de Non-overlapping magisteria (magisté-
rios que não se sobrepõem): a religião 
atuaria em um âmbito independente que 
diz respeito à moralidade e à ética, e a 
ciência atuaria no âmbito independente 
que se ocupa do mundo natural. O pro-
blema é que o mundo natural representa 
um âmbito enorme, e este outro mundo 
para o qual ele estava concedendo auto-
ridade à religião era um mundo minúscu-
lo. Acho que temos  de viver com o que 
estamos enfrentando agora que, para 
mim, significa tentar conceber uma ideia 
um pouco mais apurada das relações 
passadas, e ajuda começar por uma con-
cepção real, ao invés de mítica, de como 
a ciência e a religião interagiram no pas-
sado e assim dar um pequeno passo em 
direção a uma discussão mais civilizada.
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